
COFNODION CYFARFOD YR IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU a 
gynhaliwyd yn YSTAFELL BWYLLGOR 1, NEUADD Y SIR, 

HWLFFORDD, DDYDD MAWRTH, 24 GORFFENNAF 2018 am 
10.00a.m.

Yn Bresennol: 

Y Cynghorwyr Paul Harries (Cadeirydd) David Bryan a Paul Dowson 

Wrth Gefn: Y Cynghorydd John Cole 

Swyddogion yn bresennol: 

Mrs C Mathias, Uwch Swyddog Trwyddedu 
Mr N Miles, Swyddog Rheoli Llygredd 
Mr J Harries, Cynghorydd Cyfreithiol 
Mrs E Prout, Clerc Pwyllgor 

Hefyd yn Bresennol: 

Mr N Hayes, Swyddog Trwyddedu Heddlu Dyfed Powys

12. Datganiadau o Ddiddordeb

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

13. Cais am Drwydded Eiddo newydd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 - 
Pizzabellas, Treasure House, Milford Street, Llanussyllt 

Bu'r Is-bwyllgor yn ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Datblygiad 
ynghylch cais am drwydded mangre newydd gan Onder Soytasli mewn 
perthynas â'r adeilad uchod. 

Roedd yr ymgeisydd yn bresennol yn y gwrandawiad a dywedodd nad 
oedd ei gyfieithydd yn gallu mynychu, atebodd nifer o gwestiynau a 
roddwyd iddo gan yr Aelodau. 

Hysbyswyd yr Is-bwyllgor bod sylwadau wedi eu derbyn gan dri 
Awdurdod Cyfrifol, sef Heddlu Dyfed Powys, Tîm Rheoli Llygredd 
Cyngor Sir Penfro a'r Adran Gynllunio, Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro a gyfeiriwyd atynt yn Atodiadau 3, 4 a 5 o'r adroddiad. 

Cyflwynodd cynrychiolydd Heddlu Dyfed Powys sylwadau llafar i 
gefnogi'r sylwadau ysgrifenedig ac ailadroddodd bryderon ynghylch 
diflastod sŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y lleoliad hwn pe bai'r 
cais yn cael ei gymeradwyo fel y'i cyflwynwyd.

Cyflwynodd y Swyddog Rheoli Llygredd sylwadau llafar i gefnogi'r 
sylwadau ysgrifenedig ac ailadroddodd bryderon ynglŷn â Lluniaeth 
Hwyr Nos ar ôl oriau 00.00 ar unrhyw ddiwrnod a methiant yr ymgeisydd 
i ddarparu mesurau i hyrwyddo'r amcan trwyddedu i atal Niwsans 
Cyhoeddus. 

Cyfeiriodd yr Uwch Swyddog Trwyddedu at y sylwadau ysgrifenedig a 
dderbyniwyd gan yr Awdurdod Cynllunio. 
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Rhoddwyd cyfle i'r ymgeisydd grynhoi mewn perthynas â'r cais. 

Amlinellodd yr Ymgynghorydd Cyfreithiol yr opsiynau i'w hystyried gan yr 
Is-bwyllgor. 

Yna, ymddeolodd yr Is-bwyllgor i ystyried ei gais a'r sylwadau a wnaed. 

Yna, ailddechreuodd yr Is-bwyllgor mewn sesiwn agored.

PENDERFYNWYD 

Wrth ystyried sylwadau'r Heddlu a Rheoli Llygredd, gan gynnwys 
pryderon am reolaeth bresennol yr eiddo, mae'r Is-bwyllgor o'r 
farn nad yw’r cais fel y’i gwnaed (sydd ar gyfer darparu lluniaeth 
hwyrnos a hefyd agoriad yr adeilad tan 3 y bore 7 diwrnod yr 
wythnos) yn hyrwyddo'r amcanion trwyddedu sydd dan sylw, sef 
atal trosedd ac anhrefn ac atal niwsans cyhoeddus.
Felly, gwrthodir y cais fel ac y mae.

14. Gwahardd y Cyhoedd 

PENDERFYNWYD 

Bod y cyhoedd yn cael ei wahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyried yr 
eitem fusnes canlynol yn unol ag Adran 100A (4) o'r Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 ar y sail ei fod yn ymwneud â datgeliad 
tebygol o wybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14 o 
Ran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf; a bod budd y cyhoedd i gynnal yr 
eithriad yn gorbwyso budd y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. 

15. Cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hacnai / Cerbyd Hurio Preifat - Mr K 
H

Wedi iddo gael ei gynnal mewn sesiwn breifat dan amod Adran 100A (4) 
Deddf Llywodraeth Leol 1972, bu'r Is-bwyllgor yn ystyried adroddiad gan 
y Cyfarwyddwr Datblygiad ynglŷn â Mr K H sydd wedi'i drwyddedu fel 
Gyrrwr Cerbyd Hacnai / Hurio Preifat Cyfun.

Hysbyswyd yr Is-bwyllgor bod yr Awdurdod wedi derbyn gwybodaeth 
gan Heddlu Dyfed-Powys bod cwestiynau wedi'u codi ynglŷn ag 
addasrwydd a statws Mr K H fel person "addas a phriodol" i'w 
drwyddedu fel gyrrwr hacnai / hurio preifat.

Nid oedd Deilydd y Drwydded yn bresennol yn y gwrandawiad. 
Cadarnhaodd y Swyddog Arweiniol (Trwyddedu) bod Deilydd y 
Drwydded wedi cael ei hysbysu yn ysgrifenedig am y gwrandawiad a 
chafodd wahoddiad i fynychu. Cofnododd yr Is-bwyllgor eu bod yn fodlon 
bod Deilydd y Drwydded yn ymwybodol o'r Gwrandawiad ac wedi cael 
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gwahoddiad i fynychu ac na chafwyd unrhyw gyswllt gan Ddeilydd y 
Drwydded ers i'r gwahoddiad i fynychu gael ei anfon ato.

Ystyriodd yr Is-bwyllgor nad oedd rheswm dilys i ohirio'r Gwrandawiad a'i 
fod yn mynd rhagddo yn absenoldeb y Deilydd y Drwydded.

Rhoddodd Mr N Hayes, Swyddog Trwyddedu Heddlu Dyfed-
Powys,fanlynion i’r Is-bwyllgor ynglŷn â materion diweddar yn ymwneud 
â Mr K H.

Atgoffwyd yr Is-bwyllgor bod gan yrwyr rôl bwysig i amddiffyn yr 
unigolion y maent yn eu cludo ac y mae’n hollbwysig er budd diogelwch 
y cyhoedd bod yr unigolion pan fyddant wedi'u trwyddedu gan yr 
Awdurdod hwn yn addas ac yn briodol.

Amlinellodd yr Ymgynghorydd Cyfreithiol yr opsiynau i'w hystyried gan yr 
Is-bwyllgor

Yna, ymddeolodd yr Is-bwyllgor i ystyried y mater a'r sylwadau a 
gyflwynwyd.

         PENDERFYNWYD

Yn unol ag Adran 100A (4) o'r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, bod 
angen gwahardd y cyhoedd o'r Cyfarfod i ystyried yr eitem fusnes 
cyfredol ar y sail ei fod yn golygu datgelu gwybodaeth eithriedig yn 
debygol o dan Atodlen 12A i'r Ddeddf. 

Yna, ailddechreuodd yr Is-bwyllgor.

PENDERFYNWYD

Yn seiliedig ar sylwadau'r Heddlu, mae'r Is-bwyllgor o'r farn nad 
yw'r gyrrwr yn berson addas a phriodol i ddal trwydded. 
Prif ystyriaeth yr Is-bwyllgor yw diogelwch y cyhoedd, a dim ond 
trwy ddiddymu'r drwydded y gellir ei sicrhau. 
Gan fod y penderfyniad yn seiliedig ar ddiogelwch y cyhoedd, bydd 
y dirymiad yn digwydd ar unwaith beth bynnag fo unrhyw apêl yn ei 
erbyn.

                                Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 a.m.


